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ارزیابی برخی صفات فیزیکوشیمیایی در ژنوتیپهای روغنی و کنسروی برگزیده
زیتون ( )Olea europaeaسازگار با شرایط اقلیمی گرگان
سمیه ابراهیم نیا ،1اسماعیل سیفی ،*1خدایار همتی ،1حسین

فریدونی2

1گروه علوم باغباني ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ،گرگان ،ایران
2مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان گلستان ،گرگان ،ایران
تاریخ پذیرش69/8/19 :

تاریخ دریافت69/2/22 :

چکیده
با توجه به اهميت شناسایي ژنوتيپهاي بومي و انتخاب ارقام مناسب در گسترش موفق سطح زیطر كشطت
درختان زیتون ،بررسي حاضر جهت ارزیابي ژنوتيپ هاي روغني و كنسروي برگزیده و سازگار با شرایط اقليمي
گرگان انجام شد .آزمایش در قالب طرح كامالً تصادفي با سه تکرار بر روي  22ژنوتيپ در مجموعه هاشط آبطاد
در استان گلستان انجام گردید .شاخص رسيدگي ميوه با روش پيشنهادي شطوراي بطي المللطي روغط زیتطون و
درصد روغ به وسيله سوكسله اندازهگيري شدند .براي بررسي كيفيت از روغ حاصل از سطانتریفيوژ اسطتفاده
گردید .شش ژنوتيپ برتر بر اساس بيشتری درصد روغ انتخاب و از نظر خصوصيات فيزیکوشيميایي روغ
و درصد اسيدهاي چرب مورد بررسي قرار گرفتند .نتایج نشان داد كه بيشتری و ك تری وزن ميوه به ترتيطب
در ژنوتيپهاي  I7و  E6مشاهده شد .باالتری درصد گوشت ميوه مربوط به ژنوتيپ  I7بود .ژنوتيپهاي  E11و
 D5به ترتيب بيشتری درصد روغ در ماده خشک و تر را توليد كردند .ك تری اسيدیته مربطوط بطه ژنوتيطپ
 B7و ك تری پراكسيد مربوط به ژنوتيپ  E11بود .ژنوتيپ  F1و بعد از آن  E11داراي باالتری ميزان تركيبات
فنلي روغ بودند .ژنوتيپ  A10داراي باالتری ميزان كلروفيل و كاروتنوئيدها بود .ژنوتيپ  F9داراي ك تطری
شاخص  K232و  K270بود و بعد از آن ژنوتيپ  A10ك تری شاخص  K270را نشان داد .باالتری ميزان اسيد
اولئيک و پایي تری اسيد لينولئيک مربوط به ژنوتيپ  A10بود .ژنوتيپ  B7داراي ك تری ميزان اسيد پالمتيطک
بود .با توجه به وزن ميوه ،درصد گوشت و كروي بودن ميوه ،هشت ژنوتيپ كنسروي براي محالعطات بطيشتطر
انتخاب شدند .از ميان ژنوتيپهاي برگزیده كنسروي ژنوتيپ  I7بطاالتری ميطزان فالونوئيطدها ،بطاالتری ميطزان
تركيبات فنلي ،بيشتری ميزان آنتياكسيدانها و بيشتری ميزان آنتوسياني را دارا بود .طبق بررسيهاي حاصل،
بهتری ژنوتيپهاي روغني  A10و  ،E11بهتری ژنوتيپ كنسروي  I7و بهتری ژنوتيطپهطاي دومنظطوره  F10و
 B7تعيي شدند.
واژههای کلیدی :آنتياكسيدانها ،اسيد اولئيک ،اسيد چرب ،خصوصيات فيزیکوشيميایي ،روغ زیتون.

مقدمه

1

ميشود ( .)Ebdali et al., 2012زیتون بهعلت داشطت

زیتون ،با نام علمطي  ،Olea europaeaبطا شطرایط

روغني بسيار محلوب و مرغوب در بي سایر دانههطاي

اقليمططي ایططران سططازگاري دارد و از ارتفاعططات سططرد و

روغني از جایگاه ویژهاي برخوردار است .طبق توصيه

معتدل زاگرس و البرز تا حاشطيه كطویر مركطزي دیطده

سازمان بهداشت جهاني ،بهتر است تركيطب اسطيدهاي
چرب رژی غذایي شامل  05درصد اسطيدهاي چطرب

*نویسنده مسئولesmaeilseifi@yahoo.com :
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اشباع 25 ،درصد اسيدهاي چرب تک غيراشباع و ك تر

در نمونههطاي مختلطف روغط بطر حسطب نطوع رقط

از  15درصد اسيدهاي چرب چند غيراشطباع باشطد .از

متفطاوت اسطت ( .)Firestone et al., 1998همچنطي ،

ای لحاظ ،روغ زیتون بهتطری تركيطب را داراسطت،

تركيبططات فنلططي از اهميططت زیططادي در ميططوه زیتططون

زیرا عالوه بر داشت تركيطب چربطي مناسطب ،بطهططور

برخوردارند و مسئول ویژگيهاي مهمي از قبيل رنگ،

طبيعي ،سرشار از آنتياكسيدانها و ویتامي اي ميباشد

طع ( ،)Marsilio et al., 2001ظرفيت آنتياكسطيداني

(.)Sadeghy, 2002

( )Ben Osman et al., 2009و فعاليت ضطد ميکروبطي

از آنجایي كه روغ زیتون داراي اسيد اولئيک باال

( )Sousa et al., 2006ميباشند .رنطگ روغط زیتطون

و نيز تركيبات فنلي زیادي است ،ای روغ نسبت به

طبيعطي داراي دو گططروه رنگدانطه كاروتنوئيطدها و

اتواكسيداسيون بسيار مقاوم ميباشد ( Fahim Danesh,

كلروفيلها ميباشد .تحقيقات اخير فواید طبي كلروفيل

 .)2001همچني تركيبات فنلي به عنوان منبع فعاليت

ثابت ميكند .رنگدانه كلروفيل در جداسازي تركيبطات

آنتياكسيداني در روغ زیتون ،پایهي تغذیهاي و عمر

مضر و سمي از بدن نقش بسيار مطوثري ایفطا مطيكنطد

مفيد ای روغ هستند ( Arsalan .)Lavelli, 2002و

(.)Mateos and Garcia-Mesa, 2006

همکاران ( )2512روغ زیتون فرابکر رق ساریوالک

توسعه كشت زیتون با استفاده از رق هاي جدید

در سه منحقه آنتاليا ،كارامان و مرسي را از نظر كميت

با پتانسيل عملکرد باال و زود بارده ،توليد محصول

و كيفيت (پایداري اكسيداتيو ،طع و خواص تغذیه-

یکدست ،قابليت برداشت مکانيکي و دارا بودن كيفيت

اي ،ارزش پراكسيد ،اسيدهاي چرب ،اسيدیته،

باالي روغ و كنسرو ،مستلزم شناسایي و تشخيص

كلروفيل ،كارتنوئيد و تركيبات فنلي) بررسي كردند و

صحي

هویت رق ها و نژادگان بومي و غيربومي

در بيشتر صفات اندازهگيري شده در مناطق مختلف

موجود در منحقه ميباشد ( .)Ozkaya, 2006در

تفاوت معنيداري مشاهده نمودند.

زیتونكاري نوی جهت انتخاب ارقام مناسب ،مجموعه
اي از صفات نظير پربار بودن ،مقاومت به آفات و

مه تری عامطل در كيفيطت نهطایي ميطوه و روغط
زیتون نوع رق ميباشد .خصوصطيات روغط زیتطون،

شرایط نامساعد طبيعي ،ميزان روغ

ميزان آن در ميوه و بازدهي اسطتخرا روغط همگطي

خوب روغ  ،اندازه و شکل مناسب و نسبت باالي
گوشت به

تحت تأثير نوع رق قطرار مطيگيرنطد .تركيطب روغط
زیتون در ارقام مختلف به طور قابل تطوجهي متفطاوت

هسته حائز اهميت ميباشد.

با توجه به آب و هواي مناسب گرگان براي كشت

است ،اما در طول دوره رشد و نمو ميطوه در هطر رقط
نسبتاً ثابت است ( .)Fedeli, 1977طبق نتایج

زیاد ،كيفيت

زیتون و از آنجایي كه مه تطری عوامطل در گسطترش
موفق سح زیر كشت زیتون ،شناسایي و انتخاب رق

Farhang

 Dostو همکاران ( ،)2512بيشتری و ك تری درصد

مناسب براي هر منحقه ميباشد ،معرفي رق یطا ارقطام

روغ به ترتيب مربوط بطه نمونطههطاي ارقطام روغنطي

سازگار روغني و كنسروي براي ای منحقطه ضطروري

( 22/50درصطططد) و مطططاري ( 12/50درصطططد) بطططود.

است .با توجه به افزایش سح زیطر كشطت زیتطون در

تحقيقات فوق نشان داده اسطت كطه بطه دليطل یکسطان

 25سال اخير و از آنجایي كه عطدم توجطه بطه كشطت

بودن مکان كاشت ،شطرایط آب و هطوایي و فصطل در

بهتری ارقام براي هطر منحقطه سطبب بطروز خسطارات

ارقام مورد محالعه ،اختالف در درصد روغ به علطت

جبرانناپذیر به باغطداران و در نهایطت اقتصطاد كشطور

تفاوت در ژنتيک رق ها ميباشد .تركيب اسيد چطرب

خواهد شطد ،شناسطایي دقيطق ارقطام بطومي كطه داراي
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بهتری كيفيت و كميت روغ و ميوه هستند ضطروري

حاصل از سانتریفيوژ استفاده گردید .بدی منظور ،ابتدا

مي باشد .از ای رو ،هدف از ای پطژوهش انتخطاب و

زیتونها به وسيلهي آسياب فلزي خرد شطده و خميطر

شناسایي ژنوتيپ هاي پرروغ و بررسي خصوصطيات

به دست آمده به مدت  25دقيقه در دمطاي اتطاق قطرار

شيميایي و كيفيطت روغط آنهطا و همچنطي انتخطاب

گرفت و به طور پيدرپطي همزنطي شطد .آنگطاه بطراي

بهتططری ژنوتيططپهططا از نظططر خصوصططيات كنسططروي

جداسازي روغ  ،خمير آماده شده به مدت  25دقيقطه

بهعنوان ژنوتيپ هاي اميدبخش و سازگار براي كشطت

با سرعت  0555دور در دقيقه سانتریفيوژ

( HERMLE

در شرایط محيحي گرگان بود.

 )Z300گردید .نمونههاي روغط بطه دسطت آمطده تطا
شروع انجام آزمایش در دماي  2درجهي سانتيگراد و

مواد و روشها

در تاریکي نگهداري شدند .از بي ژنوتيپهطاي مطورد

زمان و مکان آزمایش :بررسي حاضر در سال زراعطي

محالعه ،شش ژنوتيپ برتر بر اساس بيشتری درصطد

 1232-32در ایستگاه تحقيقات هاش آباد (واقع در 15

روغ در مادهي خشک و تر انتخاب و از نظر كيفيطت

كيلومتري شطهر گرگطان) بطا موقعيطت جغرافيطایي 23

روغ مورد بررسي قرار گرفتند.

درجه و  23دقيقه الطي 25درجطه و  13دقيقطه عطر

اندددازهگیددری صددفاز فیشیکواددیمیایی روغددن در

شمالي و نيز  02درجه و  12دقيقه الي  02درجه و 02

ژنوتیپهای برتر روغنی :اندازهگيري ارزش پراكسطيد

دقيقه طول شرقي و ارتفاع 105متطر از سطح دریطا در

به روش  Leaانجطام شطد ( )Parvaneh, 2008و عطدد

استان گلستان انجام شد .ژنوتيطپهطاي ایط مجموعطه

پراكسيد بر حسب ميلياكيواالن پراكسيد در كيلطوگرم

حدود  25سال پيش از مناطق مختلف جمعآوري شده

روغط محاسططبه گردیططد .بططراي انططدازهگيططري ضططریب

و از اهميت فوقالعادهاي برخوردارند .هر ژنوتيطپ بطا

شکست از رفركتومتر (اسطتاندارد ملطي ایطران ،شطماره

یک حرف و شماره مشخص شطده اسطت .بطه منظطور

 )0152و براي اندازهگيري اسطيد چطرب آزاد از روش

تعيططي درصططد روغ ط  ،نمونططهگيططري از  22ژنوتيططپ

 Boskouو همکططاران ( )2553اسططتفاده شططد .ميططزان

پرمحصول (سيفي ،اطالعات منتشر نشطده) محطابق بطا

كلروفيططططل و كاروتنوئيططططدهاي ميططططوه بططططه روش

روشهاي استاندارد انجام شد .ميطوه هطا بطه صطورت

اسططتکتروفتومتري تغييططریافتططه بطه وسططيله

تصادفي برداشت و خصوصطيات آنهطا از جملطه وزن

 Mosqueraو همکاران ( )1331با اسطتفاده از دسطتگاه

ميوه ،كروي بودن و درصطد گوشطت بررسطي گردیطد.

استکتروفتومتر ( ،UNIC 2800 UV/VISساخت كشور

بططراي محاسططبه شططاخص رسططيدگي ميططوه ،از روش

آلمان) اندازهگيري شطد .تعيطي ضطریب خاموشطي بطا

پيشنهادي شوراي بي المللي روغ زیتطون بطر اسطاس

استفاده از دسطتگاه اسطتکتروفتومتر در دو ططول مطو

سنجش رنگ

Minguez-

 222و 255بطططه روش  Sisakhtnezhadو همکطططاران

 155عدد ميوه استفاده شد (et al., 2007

.)Baccouri

( )2552صورت گرفت .براي استخرا فنل كل روغ

استخراج و تعیین درصد روغن :بطراي انطدازهگيطري

از روش  )1321( Gutfingerاسطططتفاده شطططد .بطططدی

درصد روغ از سوكسطله و حطالل هگطزان بطه روش

صورت كه ابتدا در هر نمونه عصطاره متطانولي تهيطه و

 Baccouriو همکاران ( )2555استفاده شطد .در ادامطه

توسطططط دسطططتگاه اسطططتکتروفتومتر (

براي بررسي كيفيت روغط و بطه منظطور شطبيهسطازي

 ،UV/VISساخت كشطور آلمطان) قرائطت شطد .بطراي

استخرا روغ در كارخانههاي روغ كشي ،از روغ

تعيي ميزان اسيدهاي چطرب از روش اسطتاندارد ملطي
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ایران ( ،1253شماره  )2535استفاده شد .بدی منظطور

ژنوتيپ هاي مورد محالعطه از نظطر وزن ميطوه ،نسطبت

بعد از متيالسيون روغ و جداسازي فازها ،نمونهها به

طول به قحر و درصد گوشت اخطتالف معنطيداري در

دستگاه گاز كرومطاتوگرافي تزریطق و قرائطت صطورت

سح احتمال  5/1درصد وجود داشت .بيشتری وزن

گرفت .محاسبه شطاخص اكسطایشپطذیري بطه روش

ميوه مربوط به ژنوتيپ  2/22( I7گرم) و ك تری وزن

 Fatemiو  )1325( Hammondو محاسبه عطدد یطدي

ميططوه مربططوط بططه ژنوتيططپ  5/51( E6گططرم) بططود

به روش  Maestriو همکاران ( )1332انجام شد.

(جدول .)1باالتری نسبت طول به قحطر ميطوه مربطوط

اندددازهگیددری صددفاز فیشیکواددیمیایی میددوه در

به ژنوتيپ  )2/12( G3و پایي تری نسبت مربطوط بطه

ژنوتیپ هدای برتدر کنسدروی :همچنطي بطر اسطاس

ژنوتيططپ  )1/20( I7بططود كططه البتططه بططا برخططي از

خصوصيات ریخطتشطناختي محلطوب ،ژنوتيطپ هطاي

ژنوتيپ هاي دیگر اختالف معنيدار نداشطت .بطاالتری

كنسروي مناسب انتخاب و مورد محالعه بيشتطر قطرار

درصد گوشت مربوط به ژنوتيپ  23/52( I7درصد) و

گرفتند .در ژنوتيطپ هطاي كنسطروي برگزیطده ،جهطت

ك تطری آن مربطوط بطه ژنوتيطپ هطاي ،G4 ،F12 ،F9

معططرف Folin–Ciocalteau

 B2 ،D10و  B12بود .نتطایج همچنطي نشطان داد كطه

استفاده شد .در ایط روش ،عصطاره نمونطههطا تهيطه و

ژنوتيپها از نظر درصد روغ در مادهي خشک و تطر

UNIC

اخططتالف معنططيداري در سططح احتمططال یططک درصططد

 2800 UV/VISسططاخت كشططور آلمططان خوانططده شططد

داشتند .ژنوتيپ  03/35( E11درصد) بيشتری درصد

( .)Ebrahimzade et al., 2008براي محاسبه محتطواي

روغ در مادهي خشک و ژنوتيپ  E6ك تری درصد

فالونوئيدها از روش آلومينيطوم كلرایطد اسطتفاده شطد.

را داشططتند ،كططه البتططه هططر دو ژنوتيططپ بططا برخططي از

ابتدا عصاره متانولي نمونطه هطا تهيطه و جطذب توسطط

ژنوتيپ هاي دیگر اختالف معنيدار نداشتند .بيشتری

انططدازهگيططري فنططل كططل از

جذب آنهطا توسطط دسطتگاه اسطتکتروفتومتر

Ebrahimzade et

درصد روغ در مطادهي تطر در ژنوتيطپ 23/23( D5

 .)al., 2008بطططراي انطططدازهگيطططري ميطططزان فعاليطططت

درصد) مشاهده شد كه با ژنوتيپ  E12و برخي دیگطر

آنتياكسيداني از  DPPHطبطق روش  Ebrahimzadeو

از ژنوتيپها اخطتالف معنطيداري نداشطت .كط تطری

همکاران ( )2552استفاده شد .تعيي مقدار آنتوسياني

درصد روغ در مادهي تر مربوط به ژنوتيپ  A5بطود

با كمي تغيير به روش  )1353( Wangerانجام شد .در

كه البته با برخي از ژنوتيپهاي دیگر اختالف معنيدار

ای آزمایش ،از ططرح كطامالً تصطادفي در سطه تکطرار

نداشططت( .جططدول  .)1در اكثططر ارقططام مططورد بررسططي،

استفاده شد .دادهها با استفاده از نرمافزار  SASتجزیطه

شاخص برداشت بي  2و  2/2بود و ای نشان ميدهد

و ميانگي ها با آزمون حداقل اختالف معنيدار ()LSD

كه ارقام از نظر مرحله بلوغ اختالف زیطادي نداشطتند.

مقایسه شدند.

طبق نتایج ای تحقيق ،شش ژنوتيطپ ،E11 ،B7 ،A10

دستگاه استکتروفتومتر قرائت شطد (

 F9 ،F1و  F10بر اساس ميزان بطاالي روغط در وزن
خشک و تر انتخاب و كيفيت روغ در آنها بررسطي

نتایج

شد .در ای تحقيق مکان كاشت و شرایط آب و هوایي

اولي گام در شناسایي ژنوتيپها بررسطي صطفات

براي تمامي ارقام مورد بررسطي یکسطان بطود ،بنطابرای

ریختشناسي آنهاست .ای ویژگيها ميتوانند جهت

اختالف مشاهده شده از نظر درصد روغط بطه علطت

محالعه تنوع ژنتيکي مورد استفاده قطرار گيرنطد .نتطایج
حاصططل از تجزیططه واریططان

تفاوت در ژنتيک ارقام ميباشد.

نشططان داد كططه بططي
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ارزیابی برخی صفات فیزیکوشیمیایی در ژنوتیپهای روغنی و کنسروی برگزیده...

جدول  :1درصد روغ  ،شاخص برداشت و برخي صفات دیگر در ژنوتيپهاي زیتون مورد محالعه
روغ در ماده

روغ در ماده

شاخص

خشک (درصد)

تر (درصد)

برداشت

P˂5/551

P˂5/551

A5

22/33 hi

12/20 g

2/52

A10

02/20 a-c

22/12 a-e

2/32

1/22 p-t

A11

05/23 c-g

22/22 b-e

2/33

2/22 h

1/23 g-k

B2

23/05 d-g

13/33 c-f

2/32

1/23 no

1/05 d-i

33/32 l-n

B7

03/33 a-d

22/32 a-c

2/55

2/33 de

1/22 f-k

21/12 cd

B12

22/22 d-g

25/25 c-f

2/25

1/03 m n

1/03 c-g

33/35 l-n

B13

23/32 c-g

13/22 c-f

2/32

2/35 b

1/02 c-h

22/25 b

C2

22/02 f-h

15/52 d-g

2/33

2/22 c

1/02 c-h

52/53 fg

D2

22/32 hi

10/55 fg

2/02

1/22 n-r

1/22 g-k

52/53 ij

D5

05/22 a-d

23/23 a

2/52

2/13 i

1/25 e-j

53/53 h

D10

02/23 a-e

22/22 a-d

2/05

1/22 no

1/03 c-g

33/15 mn

E6

22/32 i

13/23 c-f

2/55

5/51 u

1/20 f-k

52/25 jk

E11

03/35 a

21/20 b-f

2/55

1/15 ij

1/03 c-g

53/12 h

E12

03/02 ab

23/23 a

2/23

1/22 o-s

1/52 bc

55/21 gh

F1

01/22 a-f

22/30 a-c

2/22

2/02 gh

1/31 b

52/32 ij

F4

01/23 b-f

21/03 b-f

2/53

1/22 r-t

1/35 c-e

53/22 ef

F5

03/35 a-d

25/35 ab

2/23

1/23 n-p

1/22 e-i

52/15 ij

F9

00/51 a-e

22/22 a-d

2/50

1/22 o-s

1/31 c-f

32/30 n

F10

02/21 a-e

22/35 a-c

2/35

2/05 gh

1/22 h-k

21/50 cd

F12

00/22 a-d

20/15 a-c

2/25

1/25 q-t

1/02 c-g

32/53 n

G3

22/22 g-i

13/25 fg

2/25

1/52 kl

2/12 a

52/30 ij

G4

20/12 f-h

15/23 d-g

2/23

2/52 d

1/22 e-i

32/35 n

G11

25/13 e-h

22/10 a-e

2/05

1/11 t

1/22 f-k

55/20 lm

I7

22/20 d-g

21/55 b-f

0/55

2/22 a

1/20 k

23/52 a

ژنوتيپ

وزن (گرم)

طول /قحر

گوشت (درصد)

P˂5/551

P˂5/551

P˂5/551

2/22 c

1/05 d-i

22/50 b

1/02 c-h

52/30 fg
25/02 de

در هرستون P-value ،كوچکتر از  5/51اختالف معنيدار در سح احتمال  1درصد و حروف متفاوت اختالف آماري بي ميانگي ها را نشان
ميدهند.

شش ژنوتيپ برگزیده از نظر شاخصهاي

روش سوكسله قرار نگرفته باشند .طبق دادههاي

(ضریب شکست ،اسيد چرب

تحقيق حاضر ،همهي صفات فيزیکوشيميایي مورد

آزاد ،پراكسيد ،فنل كل ،كلروفيلها ،كاروتنوئيدها،

بررسي شامل اسيدیته ،پراكسيد K270 ،و  K232در

 K232و  )K270مورد بررسي قرار گرفتند و تفاوت

زیتون بکر قرار

فيزیکوشيميایي روغ

معنيداري را نشان دادند .بدی

محدودهي تعيي

شده براي روغ

داشتند ( اسيدیته ≤  5/2گرم اولئيک اسيد بر  155گرم

منظور از روغ

روغ  ،پراكسيد≤ 25ميلياكيواالن اكسيژن بر كيلوگرم

حاصل از سانتریفيوژ استفاده شد تا تحت تاثير دماي
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روغ ( )2/0 ≤ K232 ،5/22 ≤ K270 ،انجم

ك تری ميزان پراكسيد مربوط به ژنوتيپ  E11بود كه

اقتصادي اروپا .)2552 ،قابل ذكر است كه الزمه پایي

البته با ژنوتيپهاي  B7و  F10اختالف معنيدار

بودن ای صفات ،كيفيت باالي روغ بدست آمده از

نداشت (جدول .)2

زیتونهاي تازه و سال و زمان مناسب برداشت است.

نتططایج حاصططل از ایطط پططژوهش نشططان داد كططه

نشان داد كه ژنوتيپهاي

ژنوتيپ هاي  F1و  E11بيشتری و ژنوتيپهاي  B7و

برگزیده از نظر ضریب شکست ،ميزان پراكسيد ،فنل

 A10ك تری ميزان فنل كل را دارا بودند (جطدول .)2

كل ،كلروفيلها و كاروتنوئيدها و  K270اختالف

از نظططر ميططزان كلروفيططل ،بططاالتری مقططدار مربططوط بططه

معنيداري در سح احتمال یک درصد و از نظر ميزان

ژنوتيپ  1/52( A10ميليگرم بر كيلوگرم) و ك تطری

اسيد چرب آزاد و  K232اختالف معنيدار در سح

مقدار مربوط به ژنوتيپ هاي  F10و  E11بود .از نظطر

احتمال پنج درصد داشتند.

ميزان كاروتنوئيدها ،ژنوتيطپ  11/55( A10ميلطيگطرم

نتایج تجزیه واریان

مقایسه ميانگي ها نشان داد كه ژنوتيپهاي ،F1
 F9و  B7بيشتری ضریب شکست و ژنوتيپ

بر كيلوگرم) باالتری مقطدار را داشطت و ژنوتيطپ

F9

A10

ك تری مقدار را به خطود اختصطاص داد كطه البتطه بطا

ك تری

ضریب شکست را داشتند (جدول .)2

ژنوتيپ هاي  F10و  E11اختالف معنطيداري نداشطت

بيشتری

ميزان اسيد چرب آزاد مربوط به ژنوتيپ

(جطدول  .)2بطيشتططری ضطریب خاموشططي  K232در

 A10بود كه البته با ژنوتيپهاي  F10و  F9اختالف
معنيدار نداشت .ك تری

ژنوتيپ  )5/12( F1و ك تری مقطدار در ژنوتيطپ

F9

ميزان اسيد چرب آزاد

( )5/53مشاهده شد و ژنوتيپ هاي دیگر در حد وسط

مربوط به ژنوتيپ  B7بود (جدول  .)2پراكسيد

قططرار داشططتند .همچنططي ضططریب خاموشططي  K270در

محصول اوليهي اكسيداسيون مواد چرب است و به

ژنوتيپ  )5/225( E11بيش تری مقدار را داشطت كطه

طور كلي هر قدر كه درجهي غير اشباع روغ ها

البته بطا ژنوتيطپ هطاي  B7و  F1اخطتالف معنطيداري

یا ماده چرب آمادگي بيشتري

نداشطططت و در ژنوتيطططپ  )5/522( F9و )5/52( A10

بيشتر باشد ،روغ

براي اكسيداسيون دارد .در ای

ك تری مقدار را نشان داد (جدول.)2

تحقيق ،بيشتری

ميزان پراكسيد مربوط به ژنوتيپهاي  F9و  F1و
جدول  :2صفات فيزیکوشيميایي روغ در ژنوتيپهاي روغني برگزیده زیتون
ژنوتيپ

ضریب شکست

اسيد چرب آزاد

پراكسيد

(گرم اولئيک

(ميلياكيواالن

اسيد 155/گرم) اكسيژن/كيلوگرم)

فنل كل

كلروفيل كل

كاروتنوئيد كل

(ميليگرم گاليک

(ميليگرم

(ميليگرم

اسيد/گرم)

/كيلوگرم)

/كيلوگرم)

K232

K270

P=5/555

P=5/512

P=5/553

P<5/551

P<5/551

P<5/551

P=5/520

P=5/553

A10

1/23503 c

5/22 a

2/22 b

5/52 d

1/52 a

11/5 a

5/11 ab

5/55 c

B7

1/23553 ab

5/22 c

2/23 bc

5/52 d

5/02 c

2/20 b

5/12 ab

5/15 ab

E11

1/23552 b

5/22 b

2/55 c

5/55 ab

5/22 d

2/55 bcd

5/12 ab

5/20 a

F1

1/23525 a

5/22 b

2/35 ab

5/52 a

1/55 b

2/15 bc

5/12 a

5/13 ab

F9

1/23525 ab

5/22 ab

0/52 a

5/50 c

5/05 c

5/20 d

5/53 b

5/52 c

F10

1/23552 b

5/22 ab

2/03 bc

5/53 bc

5/25 d

5/22 cd

5/11 ab

5/12 bc
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در هر ستون P-value ،كوچکتر از  5/50و  5/51به ترتيب اختالف معنيدار در سح احتمال  0درصد و  1درصد و حروف متفاوت اختالف
آماري بي ميانگي ها را نشان ميدهند K232 .و  K270ضریب خاموشي روغ ميباشند.

نتایج پژوهش حاضر نشطان داد كطه ژنوتيطپ

تحقيق همچني نشان داد كطه بطيشتطری و كط تطری

A10

( 53/52درصطد) ،بططيشتططری ميططزان اسططيد اولئيططک و

ميزان اسطيد پالمتيطک بطهترتيطب در ژنوتيطپهطاي

ژنوتيططپ  F9ك ط تططری ميططزان ای ط اسططيد را دارا بططود

( 12/50درصد) و  2/52( B7درصد) وجود داشت.

F9

(جططدول  .)2در ای ط پططژوهش ،نتططایج نشططان داد كططه

طبق نتایج بدسطت آمطده ،بطيش تطری عطدد یطدي

بيش تری ميزان اسيد لينولئيک در ژنوتيپ 25/20( F9

مربططططوط بططططه ژنوتيططططپ  32/53( E11درصططططد) و

A10

غيراشباعتری روغ  ،و ك تری عدد یدي مربطوط بطه

( 0/22درصد) وجود داشت .طبق نتطایج ایط تحقيطق،

ژنوتيطططپ  21/22( A10درصطططد) بطططود (جطططدول.)2

ژنوتيططپ 1/22( E11درصططد) ،بيشططتری ميططزان اسططيد

همچنطططي  ،ژنوتيطططپ  A10كططط تطططری شطططاخص

لينولنيک و ژنوتيپ  5/5( A10درصد) ك تری ميطزان

اكسططایشپططذیري و ژنوتيططپ  F9بططيشتططری شطاخص

اسيد لينولنيک را به خود اختصاص دادند .نتطایج ایط

اكسایشپذیري را به خود اختصاص دادند (جدول .)2

درصد) و ك تری مقدار ایط اسطيد در ژنوتيطپ

جدول  :2درصد اسيدهاي چرب ،عدد یدي و شاخص اكسایشپذیري در ژنوتيپهاي روغني برگزیده زیتون
ژنوتيپ

ایزومر

اسيد چرب ()%

C16:0

پالمتيک

3/50

C16:1

پالميتولئيک

5/32

1/35

C17:0

مارگاریک

5/12

5/53

5/13

C17:1

مارگارولئيک

5/22

5/10

5/25

5/52

C18:0

استئاریک

2/22

2/10

2/23

2/33

2/22

C18:1

اولئيک

51/33

02/22

35/22

32/25

52/22

53/52

C18:2

لينولئيک

11/55

25/20

12/21

10/52

11/25

0/22

C18:3

لينولنيک

1/50

5/30

5/32

1/22

1/10

5/55

C20:0

آراشيدیک

5/02

5/01

5/23

5/31

5/05

5/21

C20:1

گادولئيک

5/22

5/22

5/21

5/23

5/03

5/23

C22:0

بهنيک

5/10

5/13

5/22

5/12

5/25

5/25

C22:1

اروسيک

5/03

5/22

5/52

5/32

5/33

1/51

شاخص اكسایشپذیري

2/53

2/22

2/25

2/02

2/13

1/20

عدد یدي

22/33

35/12

22/32

32/53

35/05

21/22

F10

F9

F1

E11

B7

A10

12/50

10/33

15/22

2/52

11/31

1/31

1/20

5/35

1/35

5/55

5/23

5/55

5/55

5/22
2/23

بر اساس نتایج تجزیه واریان  ،هشت ژنوتيپ

بررسي بيشتر انتخاب شدند .مقایسه ميانگي ها نشان

برتر ( F10 ،E13 ،C2 ،B13 ،B7 ،A11 ،A5و  )I7از

داد كه ژنوتيپ  5/21( I7ميليگرم كوئرستي برگرم

نظر درصد گوشت بيشتر و نسبت طول به قحر ميوه

وزن خشک) بيشتری مقدار فالونوئيدها را دارا بود.

نزدیکتر به یک به عنوان ژنوتيپهاي كنسروي براي

در مقابل ،ژنوتيپهاي  B7 ،A11 ،A5و  B13ك تری
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ميزان فالونوئيدها را نشان دادند (شکل  .)1نتایج

اختالف معنيداري نداشت و ك تری ميزان آن مربوط

همچني نشان داد كه بيشتری ميزان تركيبات فنلي

به ژنوتيپ  2/30( A5درصد) بود (شکل  .)2از نظر

مربوط به ژنوتيپ  5/25( I7ميليگرم گاليک اسيد بر

ميزان آنتوسياني نيز ،ژنوتيپ  5/31( I7ميکرومول در

گرم) و ك تری ميزان آن مربوط به  E13و  A11بود

گرم) بيشتری ميزان را به خود اختصاص داد ،بقيه

(شکل .)2نتایج ای

ژنوتيپها با یکدیگر اختالف معنيداري نداشت

تحقيق نشان داد كه بيشتری

درصد آنتياكسيدانها مربوط به ژنوتيپ 22/22( I7
درصد) بود كه البته با ژنوتيپهاي  F10و

(شکل .)2

E13
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d
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اکل  :1میشان تركيبات فالونوئيدي در ژنوتيپهاي كنسروي برگزیده زیتون .حروف آماري
متفاوت اختالف معنيدار در سح احتمال  5/1درصد را نشان ميدهد.
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اکل  :2ميزان تركيبات فنلي در ژنوتيپهاي كنسروي برگزیده زیتون .حروف آماري متفاوت
اختالف معنيدار در سح احتمال  5/1درصد را نشان ميدهد.
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اکل  :4ميزان آنتوسياني در ژنوتيپهاي كنسروي برگزیده زیتون .حروف 0
آماري متفاوت اختالف
F10

I7
بحث

E13

مال A115/1
B7
A5ميدهد.
درصد را نشان
B13سح احت
C2معنيدار در

ژنوتيپ

( ،)2552عملکرد ميوه ،اندازه ميوه ،نسبت گوشطت بطه

نتایج ای پژوهش نشان داد كه بطي ژنوتيطپهطاي

هسته و درصد روغ ميوه را در  122ژنوتيطپ زیتطون

مورد محالعه از نظر درصد روغ در وزن خشک و تر

در سه منحقه مركز و جنوب ایتاليا بطا هطدف انتخطاب

اختالف معنطيدار وجطود دارد .ژنوتيطپ 03/35( E11

بهتططری ژنوتيططپ بططراي كاربردهططاي مختلططف بررسططي

درصد) و  23/23( D5درصد) بطه ترتيطب بطيشتطری

كردنططد و در نهایططت  21ژنوتيططپ را بططه عنططوان ارقططام

درصد روغ در مادهي خشک و تطر را داشطتند .ایط

اميدبخش معرفي كردند .آنها در محالعه خطود نشطان

نتایج در راستاي نتایج سایر پژوهشها قرار دارد .نتایج

دادند كه ميزان روغ (بر پایه مادهي خشک) بطيشتطر

تحقيق  Najafianو همکاران ( )2552نيز نشان داد كطه

تحت تأثير ژنتيک است ،چرا كطه محطيط روي ميطزان

تيمار رق تأثير معنيداري بر ميزان روغ دارد و رقط

روغ تمامي ارقام به طور یکسان تطأثير داشطت .نتطایج

كرونایکي و ميش بهترتيب به طور متوسط بطا  51/2و

ای تحقيق نشان داد پایي تری نسطبت ططول بطه قحطر

 32/2درصد بيشينه و كمينه بودند Padula .و همکاران

ميوه و باالتری درصد گوشت مربوط بطه ژنوتيطپ
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( .)1/2550-1/2355ضططریب شکسططت یططک جسطط

بود .هرقدر اختالف بي طول و قحر ميوه ك تر باشطد،

از عبطور از

شکل ميوه به كُره نزدیکتر است ،اما وقتي ای نسطبت

عبارت است از مقدار انحطراف نطور پط

زیاد باشد شکل ميوهها حالت كشيده خواهطد داشطت.

جس مزبور .ای عدد براي تشخيص نطوع و خلطوص

ای مسئله در مورد ارقام كنسطروي از اهميطت زیطادي

روغ مه و بطا ارزش مطيباشطد (.)Parvaneh, 2008

برخوردار است .اندازه ميوه نيز تا حد زیادي بطه رقط

همچني بيشتری ميزان اسيد چطرب آزاد مربطوط بطه

بستگي دارد .نتایج نشان داد كه بطيشتطری وزن ميطوه

ژنوتيپ  5/22( A10گرم اولئيک اسيد بر  155گرم) و

مربوط به ژنوتيپ  2/22( I7گرم) و ك تری وزن ميوه

ك تری ميزان آن مربوط بطه ژنوتيطپ  5/22( B7گطرم

مربوط به ژنوتيپ  5/51( E6گرم) بود .اثطر نطوع رقط

اولئيک اسيد بر  155گرم) بود .سایر محققان در ارقطام

در صططفات ميططوه در نتططایج سططایر محققططان نيططز دیططده

مختلف نتایج متنوعي گرفتند.

ميشطود .بررسطي  Nikzadو همکطاران ( ،)2512روي

و همکاران ( ،)2512اسيدیته اندازهگيري شده در ارقام

خواص فيزیکوشيميایي و شاخصهاي تغذیهاي ارقطام

مختلف بطي  5/0و  5/22قطرار داشطت ،كطه از نتطایج

زیتون طي فرایند كنسرو كطردن نشطان داد كطه از بطي

حاصل از ای پژوهش كمي باالتر و نشان از هيدروليز

ارقام مورد محالعه بيشتری وزن كل ميطوه ،گوشطت و

و كيفيت پایي تر روغ استخراجي آنها دارد .مقطدار

هسته مربوط به رق آميگدالوليا و كط تطری وزن كطل

اسيدیته تحت تأثير منحقه كشت شده بود بهططوريكطه

ميوه ،گوشت و هسطته مربطوط بطه رقط فيشطمي بطود.

روغ منحقه آنتاليا بيش تری اسيدیته و روغ كارامان

همچني  ،بيشتری نسبت وزن گوشت به هسته مربوط

ك تری مقدار اسيدیته را دارا بود .مواد چرب خوراكي

زرد بطود.

اع از حيواني و گياهي داراي مقطدار معطي و جزئطي

آنها گزارش دادند كه اگر چه آميگدالوليا ( 5/22گرم)

اسيد آزاد ميباشند ،ولي ممک اسطت در اثطر فسطاد و

نسبت بطه كنسطرواليا ( 5/10گطرم) وزن ميطوه بطاالتري

هيدروليز ای مقدار از حد معي تجاوز نماید .در ایط

داشت ،اما رقط كنسطرواليا نسطبت گوشطت بطه هسطته

تحقيق ،مشاهده گردید كه بيشتطری ميطزان پراكسطيد

بيشتري نشان داد.

مربوط به ژنوتيپ  F9و ك تری ميطزان آن مربطوط بطه

به رق كنسرواليا و ك تری آن مربوط به رق

همططانطططور كططه پططيش از ای ط بيططان شططد ،از بططي

طبق یافتههطاي Arsalan

ژنوتيپ  E11بود .نتایج بدست آمده با نتطایج

Mania-

ژنوتيپ هاي مورد محالعه ،شش ژنوتيپ برتر بر اساس

 djebaliو همکاران ( )2512همسو بود .آنها پروفایل

بيش تری درصد روغ در مادهي خشک و تر انتخاب

شيميایي پنج رق زیتون را در تون

بررسي كردنطد و

و روغطط حاصططل از آنهططا از نظططر شططاخصهططاي

اختالف معنيداري در سح احتمال یک درصطد بطي

فيزیکوشيميایي (ضریب شکسطت ،اسطيد چطرب آزاد،

رق هاي مختلطف از نظطر ميطزان پراكسطيد و اسطيدیته

پراكسيد ،فنطل كطل ،كلروفيطل ،كاروتنوئيطدها،K232 ،

مشططاهده كردنططد .همچنططي  Homapour ،و همکططاران

 ) K270مورد بررسي قرار گرفتند و تفاوت معنيداري

( )2512نشان دادند كه بي ارقام و منطاطق مختلطف از

را نشان دادند .طبق نتایج حاصل ،بطيشتطری ضطریب

نظر عدد پراكسيد روغط زیتطون اخطتالف معنطيداري

شکست روغط مربطوط بطه ژنوتيطپ  F1و كط تطری

وجود داشت.

ضریب شکست روغ مربوط بطه ژنوتيطپ  A10بطود.

در ای محالعه مشخص گردیطد بطيشتطری ميطزان

ميزان ضریب شکست با مقدار پذیرفتطه شطده توسطط

فنل كل مربوط به ژنوتيپ  F1بود كه ای نتایج همسو

شططوراي بططي المللططي روغ ط زیتططون محابقططت داشططت

با گزارش نویسندههاي مختلف بود كطه بيطان نمودنطد
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غلظت تركيبات فنلي در روغ زیتون به شدت تحطت

پروفایل اسيدهاي چرب روغ زیتون بکر متأثر از

تأثير رق زیتون هستند ( .)Vinha et al., 2005بررسي

رق ميوه است ،با ای وجود دیگر فاكتورها مثل شرایط

حاضططر نشططان داد كططه بططيشتططری مقططدار كلروفيططل و

آب و هوایي ،آبياري و مرحله رسيدگي ميوه ميتوانطد

كاروتنوئيدها مربوط به ژنوتيپ ( A10بهترتيطب 1/52

روي تركيب اسيدهاي چرب و تري آسيل گليسرولها

و  11/55ميلي گرم بر كيلوگرم) بود .كط تطری مقطدار

تاثير بگذارد ( .)Romero et al., 2003نتطایج پطژوهش

كلروفيل مربوط به ژنوتيپ  F10بود و ك تری مقطدار

حاضر نشطان داد كطه ژنوتيطپ  53/52( A10درصطد)،

كاروتنوئيدها مربوط به ژنوتيپ  F9تعلق داشطت .ایط

بيشتری ميزان اسيد اولئيک را دارا بود .مقایسه نتطایج

نتایج با گزارش  Mania-Djebaliو همکطاران ()2512

بدست آمده در ای پطژوهش بطا شطوراي بطي المللطي

محابقت داشت .طبق گزارش آنهطا ميطزان كلروفيطل و

روغ زیتون و استانداردهاي بي المللي كدك

نشطان

كاروتنوئيططدها در تمططام ارقططام زیتططون متفططاوت بططود و

ميدهد كه اسيد اولئيک ،مهمتطری اسطيد چطرب تطک

بططيشتططری غلظططت رنگدانططههططا در رقطط سططردكي

غيراشباع در ارتباط با روغ زیتونهاي مورد آزمطایش

(كلروفيلها  3/22و كاروتنوئيدها  2/22ميلطيگطرم بطر

است و ميزان درصد ایط اسطيد چطرب در بطاال بطردن

كيلوگرم) مشاهده شد .در حالي كه چالدمي كط تطری

كيفيت روغ زیتون و بازارپسندي ای محصول نقطش

مقدار را نشان داد .ای رنگدانهها در روغ زیتطون در

بسزایي دارد ،زیرا باال بودن ميزان اسيد اولئيطک سطبب

حضور نور بطه عنطوان پرواكسطيدان و در تطاریکي بطه

افزایش پایداري اكسطيداتيو روغط زیتطون مطيگطردد.

Psomiadou and

نتایج ای پژوهش نشان داد كه بيشتری ميطزان اسطيد

 )Tsimidou, 2002و بنططابرای خططواص دارویططي و

لينولئيک در ژنوتيپ  25/20( F9درصد) وجود داشت

بيولوژیکي دارنطد ( .)Ranalli and Modesti, 1999در

كه محابق با كدك

و شوراي بي المللي روغ زیتون

ای پژوهش بطيشتطری ضطریب خاموشطي  K232در

است .طبق نظر ای دو منبع ،ميزان اسطيد لينولئيطک در

ژنوتيططپ  )5/12( F1و بططيشتططری ضططریب خاموشططي

روغ زیتون بي  2/0تا  21درصد ميباشد .طبق نتایج

 K270در ژنوتيططپ  )5/20( E11مشططاهده شططد .طبططق

ای تحقيطق ژنوتيطپ 1/22( E11درصطد) بطيش تطری

نتططایج بدسططت آمططده از محالعططهي  Mania-Djebaliو

ميزان اسيد لينولنيک را به خود اختصطاص داد .مقطدار

همکاران ( ،)2512روي پنج رق زیتون ك تری ميزان

اسيد لينولنيک در روغ زیتون طبق استاندارد كطدك

 K232مربوط به رق هوركسرا ( )1/21و بيشتری آن

ك تطر از  1/0درصطد و طبطق اسطتاندارد شطوراي بطي

مربوط به رق بتسيجينا ( )1/23و بيشتری و ك تری

المللي روغ زیتون ك تر یطا مسطاوي  1درصطد بيطان

ميزان  K270به ترتيب مربوط بطه رقط هطاي آلطوئي و

شده است .محابق با نتطایج  Hashempourو همکطاران

هوركسرا بود كه با رق سطردكي اخطتالف معنطيداري

( ،)2511ميططزان اسططيد لينولئيططک در همططه نمونططههططاي

نداشت .شاخص  K232مربوط به اكسيداسطيون اوليطه

روغ رقط هطاي محالعطه شطده در مقطدار كط تطري از

روغ و نشانه پيوستگي اسيدهاي چرب با حلقههطاي

محدوده پذیرفته شده توسط شوراي بي الملي روغط

اشباع نشده است ،در حالي كه شطاخص  K270نشطانه

زیتون بود.

عنوان آنتياكسيدان عمل مطيكننطد (

در ای پژوهش ژنوتيپ  A10كط تطری شطاخص

تركيبات كربونيليک (آلدئيدها و كتطونهطا) در روغط
زیتون و مربوط به اكسيداسيون تركيبات ثانویطه اسطت

اكسططایش پططذیري و بططاالتری پایططداري اكسایشططي و

(.)Boskou, 1996

ژنوتيپ  F9بيش تری شاخص اكسطایشپطذیري و بطه
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تبع ك تری پایداري اكسایشي را در بي ژنوتيپ هطاي

گوشت بيشتر و نسبت طول به قحر ميوه نزدیطک تطر

زیتون برگزیده به خود اختصاص دادنطد .پطایي بطودن

به یک به عنوان ژنوتيپ هاي كنسطروي بطراي بررسطي

پایداري اكسایشطي را مطيتطوان بطه بطاال بطودن ميطزان

بيشتطر انتخطاب شطدند .طبطق نتطایج

اسيدهاي چطرب چندغيراشطباع و پطایي بطودن ميطزان

( ،)2512ارقام كاریدوليا ،پيکوآل ،وليوتيکي و كایسطي،

اسيدهاي چرب تک غيراشباع نسطبت داد .ایط نتطایج

كه بيشتری وزن ميوه و نسبت گوشت به هسته داشتند،

همسو با گطزارش  Alavi Rafieeو همکطاران ()2512

به عنوان ارقام مناسب كنسروي شناسایي شدند .نسبت

بود .آنها در بررسي مشخصطات فيزیکطي و شطيميایي

گوشت به هسته باال نشان از توده جرمي باالتر گوشت

روغ هاي زیتون تجطاري ایرانطي گطزارش دادنطد كطه

است و مصطرفكننطدگان نيطز ایط نطوع زیتطونهطا را

روغطط  Hپططایي تططری شططاخص اكسططایشپططذیري و

ميپسندند ( .)Sakouhi et al., 2008از ططرف دیگطر،

بططاالتری پایططداري اكسایشططي و روغطط  Aبططاالتری

هر چه نسبت طول به قحر ميوه به یک نزدیکتر باشد

شاخص اكسایش پذیري و ك تری پایداري اكسایشي

ميوه از نظر شکل كرويتر و براي كنسروي مناسبتطر

را دارا بودند .طبق نتایج بدست آمده در ایط بررسطي،

است .در ای پژوهش ،نتایج تجزیه واریان

نشان داد

بيشتری عدد یدي مربوط به ژنوتيپ  E11و ك تری

كه اثر رق بر روي ميزان تركيبات فالونوئيدي و فنلي،

عدد یدي مربوط بطه ژنوتيطپ  A10بطود .عطدد یطدي

درصد آنتياكسيدانها و آنتوسياني در سطح احتمطال

ارتباط مستقي با تعداد پيونطدهاي دوگانطه و چندگانطه

 5/1درصد معنيدار بود .ژنوتيپ  I7كه بيشتری وزن

در روغ زیتطون دارد ،كطه هطر چطه ميطزان اسطيدهاي

ميوه و درصد گوشت را داشت و كرويتطری ميطوه را

چرب غير اشباع بيشتر باشطد عطدد یطدي بطيشتطر و

نيططز دارا بططود ،همچنططي داراي بططيشتططری مقططدار

هرچه تعداد باندهاي دوگانه ك تر باشد عدد یدي نيطز

فالونوئيططدها ،تركيبططات فنلططي و آنتوسططياني بططود.

ك تر ميشود .براساس اسطتاندارد مجمطع بطي المللطي

پليفنلها تركيبطات آنتطياكسطيداني هسطتند و قادرنطد

روغ زیتون ،عدد یدي براي همه انواع روغ زیتطون

رادیکطالهطاي آزاد را جطذب نماینطد (

 50-32درصططد مططيباشططد ( .)Maghsodi, 2005در

 .)2007ایط ط ژنوتيطططپ داراي بطططيشتطططری مقطططدار

بررسي روغ سطه رقط زیتطون بطا اسطتفاده از فراینطد

آنتياكسيدان ها ه بود كه البته با چند ژنوتيطپ دیگطر

آنزیمي گزارش شد كه ميزان عطدد یطدي نمونطههطاي

اختالف آماري نشان نداد .در محالعات قبلي ،اثطر رقط

آزمایشگاهي به صورت بسطيار معنطي داري ()P<5/51

بر تركيبات فنلي و ظرفيت آنتياكسيداني زیتطونهطاي

تحت تأثير رق زیتون قرار داشت و بطه ططور متوسطط

كنسروي را بررسي شد و گزارش گردید كه بخشي از

رق ميش بطا  31بطيشتطری و كرونطایکي بطا 25/25

پتانسيل آنتياكسيداني ميتواند با تركيبات فنلي مرتبط

ك تری مقادیر را دارا بودند (.)Najafian et al., 2008

باشططد ( .)Malheiro et al., 2011ایطط نویسططندگان

در تحقيق پيش رو نيز به دليل یکسطان بطودن شطرایط

گزارش كردند كه رق نجرینا دي فریکسو ه محتوي

محيحي ،اختالف بي خطواص فيزیکوشطيميایي انطدازه

فنل كل پایي و ه فعاليطت آنتطياكسطيداني كط تطري

گيري شده به دليل اختالف در ژنوتيپها بود.

دارد ،در حالي كه رق سانچوالنا محتطوي فنطل كطل و

Poureskandari

Salta et al.,

همان طور كه قبل از ای بيان شد ،بر اساس نتطایج

فعاليت آنتياكسيداني باال دارد .آنها بيطان كردنطد كطه

حاصل از ایط پطژوهش ،هشطت ژنوتيطپ برتطر (،A5

زیتون كنسروي رق اِلکا براس منبع خوبي از تركيبات

 F10 ،E13 ،C2 ،B13 ،B7 ،A11و  )I7از نظر درصطد

فعال زیستي مانند تركيبات فنلي است كه ميتوانطد بطه
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پيشططگيري از بيمططاريهططایي كططه توليططد رادیکططال آزاد

نسبت طول به قحر و درصد گوشت و همچني درصد

ميكنند كمک كند .تركيبات فنلي در زیتونهطاي سطياه

روغ در مادهي خشک و تر اخطتالف معنطيداري در

كنسروي تنهطا عامطل ایجطاد مطزه تلطت نيسطتند ،بلکطه

سح احتمال  5/1درصد وجود دارد كه دليلي بر تنوع

مسئوليت رنگ را نيز به عهده دارند .طع تلت عمطدتاً

صفات مورد بررسي است .با توجه به درصطد روغط ،

به دليل اولئوروپي اسطت ( ،)Panizzi et al., 1960در

از ميان  22ژنوتيپ مورد محالعطه ،هفطت ژنوتيطپ بطه

حططالي كططه رنططگ صططورتي و سططياه بططه وسططيله چنططد

عنوان ژنوتيپ هاي پرروغ بطراي محالعطات بطيشتطر

آنتوسطططياني ایجطططاد مطططيشطططود (.)Vlahov, 1992

مناسب تشخيص داده شدند .بررسي روغ استحصطال

آنتوسياني ها عمدتاً مسئول رنطگ سطياه در ميطوههطاي

شده از آنها نشان داد كه شاخصهاي فيزیکوشيميایي

بسيار رسيده هستند .ای مرحله رسيدن توسط كطاهش

مورد محالعه در محدودهي تعيطي شطده بطراي روغط

معنططيداري در محتططوي كلروفيططل مشططخص مططيشططود

زیتون بکر بودند .همچني  ،طبطق بررسطيهطاي انجطام

( .)Vlahov, 1992طبططططق نتططططایج  Gomez-Ricoو

شده ،از بي ژنوتيپها ،هشت ژنوتيپ مناسب از نظطر

همکاران ( ،)2552به دنبال بررسي اثر رقط و مرحلطه

وزن ميوه ،كروي بطودن و درصطد گوشطت انتخطاب و

رسيدن بر تركيبات ميوههاي زیتطون اسطتانيا مشطخص

تحت بررسي بيشتر قرار گرفتند .بيشتری وزن ميوه،

شد كه در تمام ارقام مطورد محالعطه سطيانيدی -2-او-

كروي بودن و درصد گوشت مربطوط بطه ژنوتيطپ

روتينوزید فراوانتری آنتوسياني بطود و دامنطهي آن از

بود .به طور كلطي و طبطق بررسطيهطایي كطه بطر روي

 1505ميليگرم بر كيلوگرم براي ميوههاي موریسطکا و

خصوصيات فنوتيتي و شيميایي  22ژنوتيپ انجام شد،

 2225ميليگرم بر كيلوگرم بطراي رقط كورنيکطابرا در

بهتططری ژنوتيططپهططاي روغنططي  A10و  ،E11بهتططری

مرحله رسيدگي سياه بود.

ژنوتيپ كنسروي  I7و بهتری ژنوتيپ هاي دومنظطوره
(داراي صفات مناسب روغني و كنسروي)  F10و

I7

B7

بودند .ایط ژنوتيطپهطا مطي تواننطد در شطرایط آب و

نتیجهگیری نهایی

هوایي مختلف استان كشت و مورد محالعات تکميلطي

بررسي صفات كمي ميطوه در ژنوتيطپهطاي مطورد
محالعه نشان داد كه بي ژنوتيپها از نظطر وزن ميطوه،

قرار گيرند.
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